
 رشته استاد نام درس

  

 شماره دانشجویی

         4011311204 کارشناسی ارشد پژوهش هنر  توحيدي مرسلی تاریخ هنر جهان

         981311411 کارشناسی ارشد پژوهش هنر  پرهمت فرهنگ و هنر ایران باستان

         4001311412 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  اسدي زاده نگارش براي رادیو و تلویزیون

       4011311415 4011311411 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  تلخابی روش تحقيق در هنر

     4001311417 4001311406 4001311412 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  تلخابی نمایش ایرانی

تاریخ تطبيقی ادبيات ایران و 

1جهان ) ) 
     4011311415 4001311406 4011311411 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  رازي زاده

کارگاه فيلمنامه نویسی 

 پيشرفته
   4011311415 4011311414 4001311406 4011311411 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  فراهانی داودآبادي

     982311427 4001311412 4001311417 ادبيات نمایشی  کارشناسی ارشد  شکيبادل نقد و تحليل تصویر

مروري بر نظریه هاي محافظت 

 و مرمت
 نجف پور

مطالعات   کارشناسی ارشد 

 معماري
4001311505 4011311501       

زیبایی و هنر از منظر قرآن و 

 سنت

اسحق آبادي  حسينی

 ()ژرفا

مطالعات   کارشناسی ارشد 

 معماري
4011311501         

تجزیه و تحليل و نقد آثار 

 هنرهاي تجسمی
 تلخابی

کارشناسی پيوسته ارتباط  

 تصویري
4011312120         

1مبانی هنرهاي تجسمی   توحيدي مرسلی 
کارشناسی پيوسته ارتباط  

 تصویري
4011312105         

طراحی گرافيک محيطی و 

 شهري
 توحيدي مرسلی

کارشناسی پيوسته ارتباط  

 تصویري
991312106 991312107       

کارگاه تکنيک هاي چاپ 

1دستی ) ) 
 زاده لباف نائينی

کارشناسی پيوسته ارتباط  

 تصویري
991312106 991312110       

 وليی طراحی پایه
کارشناسی پيوسته ارتباط  

 تصویري
4011312105         

         401312203 پيوسته عکاسی کارشناسی اسفندیاري جامعه شناسی هنر

         4002312222 پيوسته عکاسی کارشناسی تلخابی آشنایی با سينما



   4011312204 401312206 4011312208 4011312222 پيوسته عکاسی کارشناسی رزاز کارگاه طراحی پایه

2کارگاه عکاسی پایه )      401312229 4002312216 4002312222 پيوسته عکاسی کارشناسی عابدي (

         401312206 پيوسته عکاسی کارشناسی شورکی کارگر آئين زندگی

1مبانی هنرهاي تجسمی       4011312204 4011312208 4011312222 پيوسته عکاسی کارشناسی توحيدي مرسلی 

1آشنایی با هنر در تاریخ   4011312204 4011312208 4011312105 4011312109 4011312120 پيوسته عکاسی کارشناسی نژاد مهدوي 

 زبان فارسی
اسحق آبادي  حسينی

 ()ژرفا
 4011312109 4011312105 4011312204 4011312208 4011312222 پيوسته عکاسی کارشناسی

1کارگاه عکاسی پایه       4011312204 4011312208 4011312222 پيوسته عکاسی کارشناسی توکلی 

 تلخابی مبانی ادبيات نمایشی
کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311         

 آدریانی رضایی تاریخ اسالم
کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311         

 عزتی پرور فارسی
کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311         

اصول و فنون نمایشنامه 

1نویسی   
 شاهاندشتی فردوسی

کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311 4011312303       

آشنایی با ادبيات کهن و 

 معاصر جهان
 توکلی

کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311 4011312303       

 یزدیان اصول و مبانی ارتباطات
کارشناسی پيوسته ادبيات  

 نمایشی
4011312311         

 ملکی مقاطع مهم تاریخ هنر غرب
کارشناسی ارشد حکمت هنر  

 اسالمی غيرحضوري
4011343005         

1تاریخ هنر اسالمی )  مهنا ميرجليلی (
کارشناسی ارشد حکمت هنر  

 اسالمی غيرحضوري
992333010 4011343005       

 


